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 ةدربلا ةديصق سيمخت
 يندملا ناخيلع ديسلاب رمتشملا ىنسحلا ىنيسحلا دمحا نب ىلع نيدلاردص :همظن
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 راتفك شيب

 ةديصق ,هدش هدورس ىزات نابزب ىمارك ربمايب حدم رد هك ىئاههماكج نيب رد
 نارعاش و نادنمشناد زا ىرايسب نأ نوما ريب رد هك ,تسياهزاوأ دنلب راكهاش هدرب

 ليصفتب ىطخ خسن ىاهتسرهف و بدا خيراوت ردو ,دناهتخادرب اهدموظنم و اهحرش
 .تسا هدش وكتفك هراب نأ رد

 بيدا (ه 8204-285) ىريصوب ديعس نيدمحم نيّدلا ف رش هديصق نيا ٌةدنيوك

 حرش» همدقم رد ىا هديكح شاهديصق و وا ٌةرابرد هك .تسا ىرصم رادمان رعاش و

 .ماهتسشاد موقرم "«هدرب ةديصق

 ءتسا ىندم ناخيلع دّيس دناهدرك سيمخت ار هديصق نيا هك نانآ ةلمج زا ىكي
 دنج ركذب اهنت ءتسا فيرعنت و فصو زا زاينىب وا ىبدا و ىملع ٌةياب ىدنلب نوج و

 .ميلكيم هدنسب وأ ىكدنز ٌةرابرد ىرطس

 ا نارهت باج # هتخانشان ىدنمشاد زا ىرجه مهن ةدس زا  هدرب ةديصق حرش ١

 .ىكنهرف و ىملع تاراشتنا زكرم 7 3١



 ىندم ناخيلع ديس

 هب روهشم ىزا ريش ىنسح ىنيسح دمحا نيدلاماظن نبىلع نيدلاردص
 مهدزاود ةدس زاغأ و مهدزاي ٌهدس مود ٌةمين رادمان بيدا و دنمشتاد ىندم ناخيلعديس

 .تسا ىرجه

 سشيلصا نطو رد ١١7١ لاس ردو .دمأ ايندب هنيدم رد ىرجه ٠١87 لاس رد

 ىلع نيديز هب وا دازن و تسا ىكتشد نيدلاردصديس وا ىالعا دج .تشذكرد زاريش

 .ددنو يب ىم (ع) نيسحلا نبا

 هكيروطب .تفاي دنلب ىتسد تايبدا رد دوب ىملع نادناخ كي رد هدمأرب هك وا

 اردوخ ىكدنز زا ىرايسب ىاهلاس وا .تسا تّجح نادنمشناد نيب باب نيرد وا ُهتفُك

 .دندوب دنه ناكرزب و ناهاشداب مارتحا دروم اجنأ رد شنادناخ و دوخ و دنارذك دنه رد

 زا رمع رخاوا رد .تفاي ىدنلب ىروشك و ىركشل تاماقم دنه رد ناخيلع ديس

 نفسا سرد كفر ابس ةزاعا ركنلاع ييز كرز دبه ءاشقاب ذا ور ووتت اقعننا اهنأ

 رارق ىوفص نيسح ناطلس هاش ميركت دروم و تشكزاب ناهفصاب دهشم و تابتع و جح
 تافو نامز ات هك تخادرب سيردتب اجنآ هيروصنم ةسردم رد هدمأ زاريشب سيس .تفرك

 .دوب راك نأ رب

 وا ىداتسا و ىكر يج و تاعالطا تعسو رب قداص ىهاوك وا ناوارف ىاهدهتشون

 دوخ زين وأ قوذ و هديشخب ىصاخ قمع وا راثأب ىدا ككنر نيا و .تسا ىبرع بدا رد
 .تسا هدوزفا اهنآ تفاطل رب

 ريكملاع بيز فكنروا
 دنه رد ٠١8 لاس ردار دوخ رثا نيا ناخيلع دّيس سيمخت نيا ُةدنروأ مظنب

 .تبسا هدومن ءادها «ريكملاع بيز فككتروا دّمحم» دنه هاشداب هب ار نأ و هدروأ دوجوب

 ةلسلس هاشداب نيرتردتقمو نيرتروهشم ريكملاع بيز فكنروا نيدلا ىبحم

 سبح و ردارب هس لتق زا سي ىو .تسا دنه لوغم ةلسلس هاشداب نيمشش و ىناكروك

 ٠١50 لاس زا ناهج هاش دهع ردوا .(ىرجه )٠١58 درك سولج تختارب شيوخ ردب

 ميسقت تمسق راهجب اردساس نأ دوني نكت ده كبس كبف اع ىو 361
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 تمسب ىشك ركشل ليوط ٌهلسلس كي راكب تسد ٠١4١ لاس رد بيز فكتروا .دومل

 اب ار دنه ىهاشنهاش ىو .تشاد همادا(ه28١11١) وا كرم عقوم ات هك دز بونج

 * دئاسر تعفر جواب مظنم ةرادا و تاحوتف

 عبط ساسا ىاهدخسن

 :تسا ىنتبم ىطخ هخسن ود ساسا رب سيمخت نيا باج
 نيدلالالجر يم نايسشأ دلخ همآلع مردب موحرم هناخباتكب قلعتم تساهخس ١

 .ثّدحم ىومرا ىنيسح

 جاميست دلج .ىكنرف ذغاك  ؟7/0* ١2 عطقب تسيادعومجم نمض هخسن

 نأ ناوتيم ىلو درادن ار بتاك مان و تباتك خيرات  نسشور خسن طخ و .ىاهوهق ىئاوقم
 .تسا «ث» هخسن نيا ىراصتخا تمالع .دز نيمخت شيب لاس ٠٠١ ات 6٠ دودحب ار

 .ىريازج دمحم دّيس ىاقأ دنمجرا ققحم هناخباتكب قلعتم تسيادخسن  ؟
 تسياهعومجم نمض هخسن نيا .دنداد رارق نم رايتخا رد ناشيا ار هخسن نيا ىبكوتف

 و ريز تاملك زا ىرايسب ىور رب .شوخ خسن طخب .ناشيا دادجا زا ىكي طخب همه
 ىراصتخا هناشن .تسا هدوب ىلضاف صخش بتاك هك تساديب هخسن زا .هدش هداهن ربز

 :تَبأ «ج» هخسن نيا

 د #3 د

 :تسا ىرورض اجنيا رد ىاهتكن ركذت
 -ه 779/؟ لاس رد نيساي لآ نسح دمحم خيشار سيمخت نبا هكنيا نأ و

 "تسا هديناسر باجب دادغي فراعم هناخياج رد و هدومن حيحصت م 060

 ثّدحم ىلع ١5١ هام رهم

 كفرزب اقآ خيش هعيرذزا هتفركرب دش موقرم ناخيلعديس ٌةرابرد هجنآ راتفك سيب نيا رد 6

 زا لوقتم تسثك روطسم بيز فكروا ٌةرابرد هجنآو .ىنابايخ سردم بدالا ةناحير و ىنارهت

 .تسا نيعم دمحم رتكد كنهرف

 ىلع دمحم ٌةمدقم زا تسا ذوخأم نآ زا نم عالطا و ,ماهديدن نونكات نم ار باج نيا ١
 .م 4١عع  سلدنالاةيتكم  دادغب باج  ىرهزا دلاخ زا «ةدربلاحرش» رب (77 ص) نسح
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 ظ | مولصلاو غامد غلب شان نيس! اوزمأ

 ظ , هاضاد ىلا ماقم غر يذلا هور عجكلاوأ

 كب كال عداقماوانيمزحباةسةةللبانجزم

 لدم, ءائيظات نقعمواطوأممدنمقض نزلا

 ابا ئياح برز مم تالا اول دازسا

 تندر ريع قنلادتريلإٍتفلادسلا لومف
 ] | هلضؤرملام تنال أنيس كيلا, اظندما

 ماقال ةهرابتف ,ورملاةليستلا تاكا. ئينسللماثلا |

 .قلإ انوي سيتعت دارو يدل انشررعلا
 بت تح بنمعر

 دن ىومرا ثدحم موحرم داتسا هناخباتك هخسنزا هحفص نيتسخن 00 رم نلأ



 كاملا نام ب

 متل نصا ارو رانك بده امري مم ال شف نم عرشو ٠ عارم اؤرخاب ل هين جايذلا مرق

 نهرا رماول لعو هي داو 1نيسوفَناَوٍ شمل ياَسْرم هاندأو نسال ١ !ّفاقمهئادرت .نلالومر لع

 لعلوم رعبو اهظعارجاو مفعم مهم تاحلاسل ١اوليعوأونمانيزلا و و قر تعرواصار و

 لال ضيزمل اهدنا اسأل كنسي نول موج يويأاةدس ع درس :لع نفل اريرلاريتفلا١

 يول اخ عمز عشا دبع ولا فوشذبعلا مانالن دولاب ة نمل نيل ان انا ىلا

 يك ماذالاؤ اه بهيرعمو لولا امتذ اهحو دمت كباب تمنت نعمل حداملا غلباوريرتلا

 اعلا: اوناعزم نيل ةرناهملتو ئيوننلاو عامسالا قويا تابت ذا تحال وشلاولاهتلا

 ىءلو ماما بز انف حرم سلع لرحيل امال طر هتناؤصزل ا اعوت
 00 ينال شلالات ماله اعتب سحيرتفاو .ماننرتع دسار تمل

 هلل ,انال المدورملا هن ازظزنو ونيمتتساعم 2 هلل' فيلما لب | لعل اسرهم

 ليز هسارصنكولا نيا زلملامايرتتُم متي يدل ادم وقرشْؤم'ءانسنالا يع اعٍ ل رلسملا

 :هئارعا بولنك زان عب يراك انال ”ئزاعلار ماع بيز كلو رادكرملازإ هذاا

 الص لعلوبتلازبلانمجنابضامال او رايلرار 0 ا

 277 ةارج لولا هني وبجي»» كبل ةإلعو ملشنو لاو :انن ايل الابرلازنع 'نيرلبج

 ملاك نزلو بكيل انام 0 ماظل لأ م تنم

 ضم بسال مبدا نسم جامد جزم ٠ ةحكزبإ بالجزر 250

 مظل رخل يئن ما ٍجحلان عجل انك سنت 9 ا ل ع

 يوان : 0 ماروكو زرلا ساو ٠ هم 1
 7 آتبن انا ايحرحت تكا انبي اناونل اعوح قف نك نيو يس كزام
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 محب ياس تل نا ءاباتل امو : انتا تلف البخم- ' 1

 ىريازج ىاقأ ةناخباتك ةخسن زا لوا ةحفص



 ميحّرلا نمحّرلا هللا مسي

 حئادملا فرضأب نيمألا هّيبش حدم ىنلا هلدمحلا

 ةالّصلاو .حئارو ِداغ لك هب دهشام نيبملا هلضف نم حرشو
 نم هاندأو ىنسألا هماقم عفر ىنلا هلوسر ىلع مالّسلاو

 هباحصأو هلآ ىلعو .ىندأ وأ نيسوق باق سّدقملا هبانج
 اونمآ نيذلا دعوو .ًاميظن ًادقع مهفاصوأ ررد نم قسن نيذْلا
 .ًاميظع ا رجأو ًةرفغم مهنم تاحلاّصلا اولمعو

 دعب و

 نيدلا ماظن دمحأ نب , :ةردلا ردبط لع تقلا يرانا ريقفلا دبعلا لوقيف

 تاك اقلا ىنسلا رهابلا هلضف نم ىلاعت هللا امهل انأ قسحلا لقسحعلا

 نب دّمحم هللادبع ىبأ نيّدلا فرش ديعّسلا مامالل ةدربلاب ةفورعملا ةديصقلا

 اهيلع تّيهدق .ةّيوفطصملا حدامملا غلبأو ةّيوبَنلا حئادملا رهشأ نم ديعس

 لامّسشلا ىرسم قافآلا ىف اهتيص ىرسو لوبقلا تامسن اهحودمم تاكربب

 اهنم لزنيو سوفتلاو عامسألا قوري ًاسيمخت اهسّمخأ نأ تببحأ .لوبقلاو
 ىف لوخّدلاب هيلع مّلسو هللا ىّلص هيلا ًالّسوت ,سورعلا قتاع نم حاشولا ةلزنم
 .هلومام ةياغب رفظف هدصقو هلوبقب زافف هحدم نم ةلمج

 ,.هماتخ نسحب هئادتبا نسح نرتقاو هماظن دقع هللادمحب مظتنا املو

 ىلع كلاملا ومس كولملا ىلع اهكلم امس ىتتلا ةرضحلا ىلا هتمدق
 دودمملا هللا لظ .هضرفو هتّنس ملاعم ىبحم .هضرأ ىف هللا ٍةفيلخ .ىولمملا

 نيّدلا دعاوق سّسؤم .مانصألا ةدبع ىلع لولسملا هللا فيس .مانألا ىلع
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 .ىزاغملاو لفاحملا ىف هللا رصنب دّيؤملا ,فينملا ةلملا دامع دّيشم .فينحلا

 ةرضتن هتيولا تلازأل ح ئقراشلا نكيلاع تنرو كئروا دمحم ضظنلا نيا

 ىلاو  هئايلوأ رودصك ًةحرشنم هركذب هتيدنأ تئتف الو ,هئادعأ بولقك ٌةقفاخ

 مظعأ نم هلعجي نأو هلصأ لحم لوبقلا نم سيمختلا اذه لحي نأ بغرأ هللا
 معسنو ىيسح وهو ليبَسلا دصق هللا ىلعو .هلضفو هلاون لين ىلا لئاسولا

 .ليكولا



 [ىوبنلا بيسنلا]

 ملأ نمو دجو نم مسجلا لحان»و 2 ملّظلا ىفمجّنلا ىعريليللا رهاساب
 ملس ىذب ناريج ركذت نمأ  منعلاك عملا ورذي كنفج لاب ام

 مدب ٍقاقم نم ىرج ًاعمد تجزم

 ؟

 ٍةمظان عجّسلل ٍقرئانك تسمأ 2 ةمئاه ضورلا ىف ةحداص عجس مأ
 ٍةمظاك ءاقلت نم حيّرلا تّبه مأ ٍةمظاك ّبحلا ظيغل سفن دجو مأ

 مضإ نم ءاملظلا ىف قربلا ضموأو
 ١

 اهبأ ايرمويلا ىاؤعلا كنعد تح نتف كك دنع عم بص تاران
 اتمهاففكا تلق نا كينيعلامف اتبماشحلا ىف ًابحدحجت تنك نأ

 مهي قفتسا تلق نا ىبلقل امو

 متكتيو ىفخي ىوهلا َنأب ًاَظ  ّممأ ىوهلا ٌنامتك كلبق مار مك
 متكتم بحلا نأ ْبّصلا بسحيأ اومهوهرمأ ىف مهتأ اوردامو

 مرطضمو هنم يجسنم نيبام
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 للحلا نم فاع ىلع كاكب امف 2للع نم مسجلاب امل تللتعا كبه

 للط ىلع ًاعمد قرت مل ىوهلا الول لقملاب بابلألا نتف ىنّلاو ال
 ملعلاو نابلا ركذل تقرأ الو

 ع

 تييراكلا طر ةسوكرتساهر. قدمو يعرب كيش كارز

 تدهش امدعب ًابح ركنت فيكف“ تدهج دق مسجلاب يقس نم لاحلاو
 مقّسلاو عمّتلا لودع كيلع هب

 'ا/

 انع ريغدادزتامف تدحج ْناف انلعدقّب حلا ٌرسف:كيلع ضفخ

 ىنضو َةربع ىطخ دجولا تبثأو 2 انهوىوهلا لمح نع مسج تاهيه

 م

 ىنلقلق حار اًمع لئاس مكو ىنقهرت لذعلاب ئىلذاع اي ماّتح

 ىنقرأف ىوهأ نم فيط ىرس معن 20 ىنقحلي ّبحلاب ْحْبَأ نإ ىسع اذام
 ملألاب تاذّللا ضرتعي ّبنحلاو

١ 
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 يظن دهالا تعيضا دق نيشلاو .٠ < زفت قاوسألا يملا نظل كيتنأ

 ةردعم ئرذعلا ئوهلا فا ىمتالاب . 2 ةرضينن“ مارا اّمل مال نحل لقتف

 لسا تصلنا ىلز كلا قي
7 

 ربطصمن ىبلقالو ٌولّسلا' ىلع 22 ٍردتقم ريغ ئنأ ردت مل تندك نا

 .«ىنلقلقي» :ث ج١



 د1١

 رتتسمب ىّرسال ىلاح كتدع ١ ىربخ عمتساو ىرمأ ةّصقل رظناف
 مكستسم ئيناوألو ةانولا نغ

 ١.١

 هعدري هّللاو الو مالملا طرق  هعلوي ٌبّصلا َنأب تملع امأ

 هعمسأ تسل نكل حصّنلا ىنتضحم 2 هعفدأ تسلام ٌلئاق ىنتاو

 ممص ىف لاّدعلا نع ّبحملا ّنا
 ١

 لمأ ملو ىّدو نعطق لحأملو 202ىلةحيصتلا طرف ىف كّسفنت دهجأ
 ىلذع ىف بيشلا حيصن ْتمهنا ىلأ لطتالو ىيينأتو ىمالم عدف

 مهلا «فاعضت فقدهأ تيتقلا





 [سفنلا ىوه نم ريذحتلا]

1١ 

 تظقيام لهجلا تانس نع اهّنكل 2تظفح اهتعمسأ ام فاعضأل ىسفن

 تظعتا ام ءوّسلاب ىتراَمأ ٌناف 6 تظحلا هل اًمع اهظعو مرتالف

 مرهلاو بيشلا ريذنب اهلهج نم
١ 

 ارهظ اهئاملظ يف حبّصلا اذا ىّتح  ارذع وأ مال نم ىلا ًاعمس غصت مل

 ىرق ليمجلا لعفلا نم تّدعأ الو 2ارطو اهلامأ نم ضقت ملو تضق

 مشحمريغ ىسأرب ملأ فيض
١ 

 هرظنم تمر امع ىنعزي ملو هرذحأ تنك دق ىّذلا بيشملا ادب

 ةرتفوا ابويا ملعا تنكر“ ...ةرفنا مولا ليست كنك سلات

 ع

 اهتيامع ىف تدامو تدامت ىّنح  اهتياغب ملعنت مل سفتلا امئأك

 اهتيانج ىف تداز عنملا ىف تدز نا ١ اهتياوغ نم حامج درب ىل نم

 مجّللاب ليخلا حامج دريامك ”
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 اهتوقش طرف نم ًاحصان عطت ملو 2 اهتوهزو اينّدلا ىوه اهاهدزا مك
 اهتوهش رسك ىصاعملاب مرتالف اهتوشن دعب نم اهوحص درت ناو

 مهّنلاةوهش ىّوقي ماعطلا نا
104 

 اللام ىهتتنتوأمأسنمْفعت  المه اهتقلطأ اذا اهنبسحتال

 ىلع بش هلمهت نا لفطلاك سفّنلاو 2 اللز اهتآلز ىلع ديزت لبال
 طي هنظتفو اال ءاضرلا دع

13 
 هلق نأ اديس كاعأو اكتم هّيلخت نأ الا بلقلا نحنا ناو

 هيلوتنأرذاحواهاوه فرصاف ٌهِيلبُت هتوغأ ىهامتاف
 مصي وأ يصي ىَلوت ام ىوهلا َّنا

”. 

 ”ةيفكل نطو قام ةيوانلا يع ١ ةيئابف سر اها كيوت هنو
 ٌةمئاسلامعالا ىف ىهو اهعارو»  ٌةمئاه ىهو اهعرو اهاضر عمقاف

 مستالف ىعرملا تلحتسا ىه ناو

"5 

 ةلتاف ّىغلا لبحل اهعدت الو  ةلتاقم تجار ناواهانُم لتقاو

 اق ءرملل َةَّذل تّسح مك  ةلتاخ لقعلل لزت مل ىّتلا ىه
 مندا ف لاو رئي مل يحب ونم

" 

 عبّتاو قحلاو ىدهلا ليبس كلساو 2عدتالو ىوهتامب َننخأتال
 عبش نموع وج نمسئاسّدلاشخاو 22 عمط ىفو 'دهز ىف سفنلا بقارو

 .«سأي» :ج ةيشاح ىف

 0 عع



 مخَتلا نمر شَوصمخم ٌبرف
 انفو

 تأرو مرحم نم تدهاشمك نيعلاو 22تأشنذم َماقألا ىّسفن تأشنأ مك
 تألتما دق نيع نم عمّدلا غرفتساو تأ ندهب ءادنم سفتلا جلاعف

 مدّنلا ةيمح مزلاو مراحملا نم
 ف

 امهصكتب حرفاف اصكن امه ناو امهصقنب ابعتال هاجلاو لاملاو

 امهصعاوناطيشلاوس فّتلافلاخو امهصقأو اينّدلاو ةءانّدلا فناو

 مهلاف حصتلا كاضحم امه ناو

 ع
 اممغلاو ّفتحلا مانألل ايدهأو 22اممألاو قلخلا ًالضأ ناذّللا امه
 امكحالو ًامصخ امهنمعطتالو  امهبٍةلاح ىف ًاقئاو نككتالف

 مكحلاو مصخلا ديك فرعت تنأف

 ع
 للعوخأ مقساذ جلاعي لهو لطخلاكل ىلثمنمحصتلا وت حصن

 لمعالب لوق نم هللارفغتسأ ىل حلصأ ناك ىلوقب تلمع ولف

 افي

 ىهفس نمو ىّبغ نم ىهابتنا لبق 2 هبتنا كل ىلوق ىف حاصاي تأطخأ
 هب ترمتئاام نكل ريخلا كترمأ 22ىهلب نمو ىلهج نم ّىرمعل اذه

 مقتسا كل ىلوق امف تمقتسا امو

84" 

 ًةلفار لهجلاو ىوهلا دورب ىفو 2 ةةلفاغ وهّللاب لزت مل ىّنلا ىسفن
 ةلفان توملا لبق تدّوزتالو  ٌةلفاق ّىغلا لهأ ريغ بحطصأ مل

 مصأ ملو ضرسف ىوس لص ملو
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 [هللا لوسر حدم ىف]

 ل

 الهتبمليللا مالظ ىف مقأملو 2 الغتشم لامآلاب حبصأو ىسأ
 ىلا مالظلا ايحأ نم ةّنس تملظ المع نم تاعاطلاب ماق اذكهام

 مرو نم ّرّضلا هامدق تكتشا نأ

00 

 ىوه طق تاحاّرلا ىلا ُهْلِمُي ملو 2ىومثيح هللا ىف ًادهتجم ماقو
 ىوطو هءاشحأ بغس نم ٌدشو ىوذو هدهز نع هذدص امّدصو

 مدألا فرتم ًاحشك ةراجحلا تحت
 فل

 بشّتلاو لاملابال هللا ةعاطب برأ نمدجملاو ىلعلا ريغ مارام

 بهذ نم َمّشلا لابجلا هتدوارو 22بئثك نم ضرألا زونك هتنأ دقل
 منسس امنأ اهارآف ةسفن نع

 فن

 هئروسدهرلا ف ديآ تلثكو ٠هقئروشم وتلا ليس لا تدع

 هترورض اهيف هدهز تدّكأو هئروقص اينّدلا برخ دصت ملو

 ضنا لع سما ةرورعلا ذأ
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 كو

 نأل هتعد دق لاح ةرورضالو نكس ثيح ءاًرضلا وس وبلا نكسال

 نم ةرورضاينّدلا ىلا وعدت فيكو 22نمز كئنضل اينّدلا ةعس نم لاني

 م

 ىط ةماهملاو ىفايفلا ىوطت هيلا ىلا ىلا ىفاعلل لاق ىنلا وه

 ب كليقنلاو يمركلا تن مدس ىف نوطي تياس ناتعتلا دج

 مجع نمو برع نم نيقيرفلاو ن...
 قع

 ددع هلام ايازمي هّضخو ٌدمَّصلا دجاؤلا هلالا هافطصا نم

 دحأ الف ىهاتلا.رسمآلا انين ١ دنّسلا ديّسلا ئىفولا ئفّصلاوهف

 ع

 هتعاضاتّقح دقفاهعضُي نمف هتعارب اهتنابأ قوقح هل
 هتعافش ىجرت ىذلا بيبحلاوه ءهتعاط ىدجنت ًاعئاط .هل نكف

 مب

 هبتشمريغ قحل اناعد امل هبنثنعولثمنعلضفلاىفّلجدق
 هب نوكسمتسمل اف هللا ىلا اعد هّيسشالو برالب وهو فيك و

 - مصفنمريغ لبحب نوكسمتسم
 نا

 فلا ريتغلاب. ىردؤي :ةقلكو. قيفلا ىف نامتفألا لست ةزاؤلا

 قلُخ ىفو َقلَخ ىف نييبنلا قاف 2قرأطلا حضاو ىّبن نم هب مركأ
 مركاللو يلع ىف هوئادب .ملو



 انوي

 كإ

 سدقلا مهافاوذا ةلاسّرلا رون اوسبتقا هراونأ نمف هوقبسي نا

 سمتلم هللا لوسر نم مهلكو سجبنم هنم لامك نيع لكو

 يللا نم سورا حلل نم انوع
 ع

 مهدعو قدص ًاَقح هللا رهظأو مهدشر ججهن ًاميدق نابتسا هب

 مهذح دنع هيدل .نوفقاوو مهدقفب هالو نورقم مهف

 مكحلا ةلكش نموأ ملعلا ةطقن نم

 ف

 هترودك تقاردق ٌبذعلا لهنملاو هترورض لك نع هاودجب تلاز

 هتروصوهانعمّمت ىنلا وهف هتروس لضفلا ّلكب انتأبنأو

 مسّنلا ئراب ًابيبح هافطصا مث
 ف

 هنماكو.ىدابلا هتسح ىلا رظناف >هنداعم نمآلا ءىشلا ذخّويال

 هنساحم ىف بكيرش نع ُهرنِم هنساحأ ىبف ٌديحو وهو هدجت
 مسقنم ريغ هيف نسحلا ٌرهوجف

 ع

 مهتدسلا .نك هيلا: لك ناسأ .:مهترس نع اديرق كلأس ولف
 مهّين ىف ىراصتلا هتعّتاامعد  مهّيعب ىرزملا هفصاول لقف

 مكتحاو هيف احدم تّنش امب مكحاو

 ع

 فرس نم راتخملا هحدم ىف سيلف © فّختالو ًاَمذهحدم ىف شختال
 فرش نم تُئشام هتاذ ىلا بسناو 200فصٌو لماك تعن فرشأ هتعناف

 مظع نسم تئشام هردق ىلا بسناو



 عز

 هل سيل هللا لوسر لضف ٌناق >هلمجم هنم ًانيبم كارأالو

 ملكي كات هع نوفل ١

 ع

 امرحلاول حلا هامدق تفّرشو ١ امسو ىلعلا ماهىقرردق ميظع

 امظع هتايآ هردق تبسانول املع لزي مل ميظع نم هتيدف

 ممّرلا سراد ىعدي نيح همسا ايحأ

6 

 هيبلوقعلاايعتامب اًحتميمل هبتشمريغ نيدب اناتأذمو
 مهن ملو بترن ملف انيلع اصرح

6 

 ىري سيلف هانعم مهف ىرولا ايعأ ارهظددق زاجعالاب وهو هّرسو
 محفنم ريغ هيف دعبلاو برقلا ىف

 ف

 ددل ىلا ىضفي بجع نم سيلف دحأ ىلا ًاموي هّرس لصي مل نا

 دعب نيم نينيعلل رهظت سمّسشلاك دقتعمل هبش نع لج هلاف

 مسمأ نسم فرألا لكتو ةريغص

0 

 هتقيرط اوراسذا ساّنلا رثككأف >هتقيمو ىغلأ نمل ّنيجعتال

 هتقيقح اينّدلاىكف كردي فيكف هتقيلخ ىظقي مُهو اوكردي مل
 ملحلاب هنع اوُلست ماين موق



 ضل

 ه١

 ردقلا هكرذنع تقتاو ههنك نع ركفلاو ًءارآلا تأض دق تانهيه

 شب هلئأ هيفا "معلا: ا نسق هل 0 كرا قاف

6 

 انهيهايغ ىف تلجتت موجنلا لثم اهبلاطل ثحال هتايآ راؤننأ

 اهب ٌماركلا لسّرلا ىنأ ىآ للككو 0 هبحاضل ئزعت ٍَةزجعم ّلكو
 مهبهروت نم تلصتا امّئاف

 ف
 اهناكومع اتح تكرار هع "اهيهتئازغ وهمة دؤوظ خانوا

 اهبكاوك مه لضف نسف هاتف اهيقاودت هلم“. انبي :تنقرفأو
 ملظلا ىف ساّنلل اهراونأ نرهظي

 ه؟

 قلفلا هرارزأ نم قش امئأك قلتأي ءاملظلا ىجد ىف هؤايض

 َقََح هناز يبن 3 مركأ قفدنت دوجلاو ىدّنلاب هفكو

 مستسم رشبلاب لمتشم نسحلاب
 هذ

 فرتعي تْئش نم هنساحم نم لس >> فلّرلاب صخدق ىنلا َىبنلا وه

 فرش ىف ردبلاو فرت ىف رهّرلاك ><فصّتمل فاصوأ ريخ اهنأب
 ممه ىف رهذدلاو مرك ىف رحبلاو

 هع
 هتلاسر ىوعد ًارهظم ادغ امل هتلاح ءدب ىف همزع ىلا رظنا

 هتلالج ىف ٌدرف وهو هّنأك  هتلاسب نع ىماحي ًادرف حارو
 مشح ىفو هاقلت نيح ركسع ىف
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 ها
 فدّسلا ىف َروّتلا ىدبأ مست ناو 20فنّدلل ءربلا ىدهأ ملكت اذا

 فدص ىف نوتكملا ُدلْوللا امئأك“ فلك لع لج نشح رعب ةلاينف
 مستبمو هنسم ٍقطنم ىندعم نم

01 

 همظعو هامسأو ًاتيمو اح همركأو ىفلز هبّرق هللا

 همظعأ ّمض ًابرت لدعي بيطال 0 همّرحو هاوثم داش ىنلاوال
 مثتلمو هنم قشتنمل ىبوط



 - 0 [,دلؤم نع ثّدحتلا]

04" 

 ”هرخفمت  ىبتني رب هل ودبي 2 هرهظم لبق رصع لك ىف لازام
 هرضنع بيط' نع ”ةدارتك ناتبأ هريخمب اينّدلا فرش اذا ىّتح

 متتخمؤ' هنم ءدتتم بيطاي
 ءءء

 مهتجو ًاقح مهشنإ[ترعشأو مهُظ قلخلل تقّقح هتايآ
 مهنئأ شرفلا هيف سّرفتٌموي  مهّتجأدق ٌمالظ مهنع باجناو

 ”مقتلاو َسّوبلا لولخب اورذنأ دق
 ع١

 عمجلاو ايغألا تتفرخت- هب ٌعدبلا هلل تتام ًادلوم هلايف

 ”عدصتتموهو ئرشك ناويا تابو عمتجيض وهو ىلاعملا لمش خارو

 متلم ريغ ىرسك باحصأ لمشك
 ا

 'ةفّرتتلا خماش نم ْمهيوه ىلع 2 فّرّأتلا خماش نم قوه دقام لدو
 ”فسأ نتف نسافنألا ةدئاخ ٌراَنلاو 2فشكنم دج مهنملابلا حبصأف

 ' مالس نم نيعلا ىهاش ردهتلاو هيلع
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 اهتريخ بابلألا مهتم تلبلبو» اهئريوت ت حاب دقف سوجملا ام
 اهتريحب تضاغ نأ ةواس ءاسو 2 اهتريَّضُخ تْفج دق رفكلا ةضورو

 ىمظ نيح ظيغلاب اهدراو درو

 عع

 لسّرلاو قلخلا ريخ زجعمب رظناف لست مل هاومألاو ٍرَئ مل اتلاف

 للب نمءاملابامراتلاب ّنأك لوألا اهتاّيفيك لّدبت ىلا
 مرض نمراَنلاب ام ءاملابو ًانزح

 عم
 ةعمال قحلا موجنو اهقفأ نم - ةعلادط هو تنفاو ةوّتلا منش
 ةمطاسراونألاو فتهت ّنجلاو ٌةعطاق مالسالاو نبّدلا ةّجحو

 ملك نمو ّىنعم نم رهظي قحلاو
 ع

 مقنب هءادعأ ترذنأ ٍةيآو 2 معنب ىرولا هنع ترّشب ٍةيآ مك

 مل رئاشبلا نالعافاوُّمصو اومع 202ممصو ىمع ىف اوناك ثيح مهّنكل
 مشن مل راذنالا ةقرابو عمسُي

4 
 مُهنهاررفكلاىفمهقلغأوهل مهئهاو رقي ملام لمحت دقل
 مهنهاكماوقألا ربخأامدعب نم مهنهادم لوق ىف قدصي فيكف

 مقي مل جوعملا مهنيد ّنأِب
7 

 برأ نم قحلا ىعادل مهيف قبيمل 2بذكلاو كفالاب اوضر ةاوغلا مه
 بهش نم قفالا ىف اونياع امدعبو 22بتكلا ىف ُصُنام اودحج امدعب نم

 منص نسم ضرألا ىفام قفو ٍةّضقنم
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 مرطضتّوجلاىف لَمْ اهنأك مدتحت ىهو ًانايع اهوأر امأ
 مزهنم ىحولا قيرط نع ادغ ىتح ١ مدعنيف ناطيش لك ىلع ىوهَت

 مزهنم رئا وفقي نيطايشلا نم
 .١

 ٍةهلدم بابلأب نيدّرشم  ٍةهَرَتَلك ىوعد دعب اوحبصأف
 ٍةههربأ لاطبأ ًابره مهنأك ٍةهجالو رصق ىلا نودتهيال

 ىمر هيتحار نم ىصحلاب ركسع وأ

 ف
 املتسم حارامل ةداعسلا نم امنغام صحي مل ئصح نم هلايف

 امهنطبب حيبست دعب هب ًاذبت 2 ىَمَر شويجلا كلت هب نم ىتحارل
 مقتلم ءاشحأ نم حّبسملا ذبت
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 [هتازجغم نع ثّدحتلا]

 فز

 ةدحاس ويح نسرتك ةنشنقا امل .٠ ةديتاصو- ةدنق .هتاعبأل ظلما
 ةدجاش نافسألا عرعذل تيانع > ةنفايع -قسلاتب هنأ " هقحل

 مدقالب قاس ىلع هيلا ىشمت
 فر

 تيرتقاو رمألل ةعاط تلبقأ نأ 2تبذكامو هتباجأ :اهاعد امل

 فتك ال ا رطب ترطس انناثك :٠ تيئطقا هلوادنفا »: ني لمت ملو

 مقّللاىف طخلا عيدب نماهعورف
7 

 ةرظان راصبألاو رئاصبلا اهل 2ةرهاظ قلخلل هتايآ راونأ
 ةريشاسس راش: لا ةفايعلا لس . .:ةركاع هللا نكاح, ةشح “افك

7 

 ُهَلَبهنهذىفنمةلاقمعدف  هلسرأ نمحّرلا هب قح ناهرب
 هل نا قيشفلا رجقلات تيا -ةلواح ف انكي ظعأ ملام

 مسقلا ةروربم ةبسن هبلق نم



 نق

 نع

 ملأ نم هاشاح ًاملأ دجي ملف م ع عل ترد  هلامو

 مرك نمو ريخ نم راغلا ىوحامو ملّظلا ىف قش امل ردبلا هّنأك
 ىمعهنعراقكلا نم فرطّلكو

 وب

 ىمَحو هديك نع ًاظفاح هناصو 2 ىمح ّزعأ ىف هنم هللا هّلحأ
 امري مل قيّدصلاو راغلا ىف ٍقدّصلاف يىمع نهر ٌراصبألا مهنم تحبصأف

 مرآ نص راغلاك ام نولرتم مهو

7 

 الع توبكتعلا جسنو راغملا مف ىلعمامحلا ضيب اورصب أ دقواولاق
 ىلع توبكنعلا اوّنظو مامحلا اوّنظ ١ الزن امو هيف الخدام هللات

 محت ملو خنت مل ةكربلا ريح
 ل

 ٍةفئاط راغلابب ٍةفئاط رش نم ١ ٍةفئاخ قيّدصلا نم سفنل ايف

 ٍةفعاضم نع تنغا هللا ةياقو ةفشاكب أبعي مل هللا رتسي نم

 مطل نمرلاعنعو عوردلانم
 م

 هبذكم ىوعد عدو ىلاقمعمساف هبلطمب رفظي هتحاس مآ نم

 هب ترجتساو اميض رهّدلا ىنماسام 2 هبرجم نم آلا هىنتلا ا
 ِمّضَي مل هنم ًاراوج ُتلنو آلا ْ

 مل

 هدصرت نم ساي دعب هلضف نم 20 هدصقم لين ٍىبلقل توبجر الو

 هدنينم نيراَدِلا ىتغ تسمتلا الو 2 هدعوملبق نم هب ب زافو آلا
 ملتسمريخ نم ىدتلا تملتساأآلا ش



 نذر

 مم

 هلّمأ غيلبتللو لاح لك ىف هلسرأ قحلاب ىنلا هيلا ىحوأ

 هلَناءايذرنم ىحولا ركنتال هلّرأت دق تح ركتمل لقف
 مب. ا نانعلا كمان اذإ رف

 اذذلا

 هتوتف ىف ىّقرتي لزي ملو 2 هتّوبص ىف ًالفط ةيانعلا لا
 هتوبن نم غولب نيح كاذو 2 هتوعدلبق ايؤرّقحلا ىأر ىّتح

 ” ملتح ملاح هيف ركني سيلف
 مع

 بيّرلاو كشلا ىعاود ىّلمُت الو بجع نم قحلا ىف امف نبجعتال

 بستكمب ئحو ام هللا كرابت 20بذكلاوقّدصلا نيب قرفلا حضوأ ام
 مهنمم ينط" ناعم اوس الو

 دم
 هةر هالو اهم تلضاو اع هان لامألا ةليم ندلا وه

 هتحار نسللاب ابضو تازبأ مك ٠ . "؟هتئاستالو ةجاح تعتتا لو

 ملل ةقنعر ودم اسوأ تقلطأو

 مع

 هتوطس سأبلاب ىرّتشلا هرم تعار هتوبن شخت مل ىنلا ماسحلاوه

 هود ءابهتلا ةنثلا  كحاو ٠ .. هو رسقنلا نقع كتابا عكو

 مهّدلا رصعألا ىف ٌةَرغ تكح ىّتح
 ىلا/

 اهنتاخس رت كفاوق ثرغلا اع> .”اهبئاونش نم اره قاكلا كش امل

 اهب حاطبلا تلخوأ داج ضراعب ١ اهبئاص ّىمسو نم ضرألا تداجو
 مرعلا نم ًاليس وأ مْيْلا نم ًابيَس
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 [ميركلا نآرقلا نع ثّدحتلا]
 8مل

 ترهقدق داّسحللوٌلوقعلاهنم 2 ترهب ةيأنممك ربكأ هللا

 ترهظ:هل تابآ ىفصوو ىتنعد» ترهتا ىتلا هيلاعمل ًامتاك اي

 مّلَع ىلع ًاليل ىرقلا ران روهظ

44 

 ميقاهل لاح ىلع نصقتيال  ٌمكح اهنومضم ٌررد اهفاصوأ

 مظتنمم وهو انسح دادزي ٌردلاف ملكلاهب وهزي اهل ىمظن ّنكل

 مظتنم ريغ اردق صقني سيلو

0 

 الفتحم حادمألاب حار لئاق وأ المك ناوٌلوق ىهتني نأ تاهيه

 ىلا حيدملا لام لوطتامف "المج دق هيف ٍتعن راشعمرشعل

 ميّنشلاو قالخألا مرك نم هيفام

 4١
 ع ماكحأو نيدتهملل رك دس هيف رثكد زفرعم قا

 مدقلاسي فوضوملا ةفض ةميدنق

 .«هفاصوا» حج ةيشاح ئف ١

 .«المح» :ثا "
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1 

 انرمأت قحلا ليبس عابئايو انرذنتوأروطانرشبت تحار
 انربخت ىهو نامزب نرتقت مل انرعشت بيغلاب ًاملك اهلايف

 مرا نعو داع نعو داعملا نع

3 

 ةزرحم تاياغللو قابُسلا دنع 2 ٍةْرّربم تايآب مظعأو مركأ
 ةزجعمّلك تقافف انيدل تماد ةزّرطم مالعأك تنهظافلأ

 مدت ملو تءاج ذا نييبنلا نم

 4ع

 هبهذمو ايلعلا هتّلم ءاقب  هبشالب انيف تيقب نا ٌورغال
 ني وددساببف تاكد“ هتواهب ارش طي ادهلا ركنا

 مكح نسم نيغبيالو قاقش ىذل
10 

 تنحللاو حسا ريغ يرقي امف6٠ :تسرلاو ىكتلابايل نضرعتال

 برح نمداعألا طق تبروحام برعلاو مجعلا قافتاب اهئاف
 ملسلا ىقلم اهيلا ىداعألا ىدعأ

 4ع

 اهضقانُم نم يكفاةلاقمرذحاو ١ اهضفار جهن ايده تمر اذا ضفراو

 اهضراعم ىوعد اهّتغالب تدر اهضئاخب تدوأ ٌدَجل اهّناف

 هيجل نع قالا وييروفلا 5و
3 

 دمحأدحاو نمتلزن اهئاف دمألا ةياغ اهادم ىف توح نْئل

 ددمىفرحبلاجومك ناعماهل دشّرلاب نْئج تاملك اهلايف
 ميقلاو نسحلا ىف هرهوج قوفو



 نذي

 4م

 اهبئاغر ىرخألا ىف هينغُت فوسو 2 اهُيهاوم اينّدلا ىف قلخلا تنغأ مك
 اهباججغ ىصحت الودمتامف“ اهبتارغ ًادادعت رصعلا ىلع تفان

 ماسلاب راثكالا ىلع ماس الو

 كك

 هلمجأو نومضم لمكأ هدجت 2 هلمجمو اهانعم لّصفم رظنا

 هلتلقفاهيراق ٌنيعاهب تّرق هلّمُوم الك تبح يىآل ايف
 مصتعاف هللا لبحب ترفظ دقل

 ١6

 اظعّتم تنك نا ظعّئاواهب ظعو 2 اظفتحم تشعام ًادبأ اهل نكو

 ىظل ران رح نم ًةفيخ اهلتت نا اظهب هفوخ نم هبلق نمل لقو
 مبّنشلا اهدرو نم ىظل رح تأفطأ

 ٠6.6١

 هبتشم ريغ ليبسل تده مكف ١ هبش نع ّلجدق ىنذلا اهاده مزلاو

 هب هوجولا ضيبت ضوحلا اهّنأك  هّبسلا ةقبر نم ًارئاح تقلطأو
 ممحلاك هوؤاج دقو ةاصعلا نم

 ٠١

 ًةلضعُم قلخلا ىف ًاهّبمش تحضوأو 2 ةلزنُم قحلاب تحبصأ ىتّلا ىه
 ةلدعم نازيملاكو طارّصلاكو  َةلْرنَمقافآلا ىف سمّننلا اهئأك

 مقيمل ساّنلا ىف اهريغنمطسقلاف

 ١٠١

 اهرصبُت نايمعلا تداك دقل ىىَّنح اهرفسم راصبألل حال اهراونأ

 اهركتي حار دوسحل نبيجعتال اهرركم ًاولتم عمسلل دلو

 مهفلا قذاحلا نيع وهو الهاجت
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 لو

 دنفلاك قدَصلاو ةملظ ىدهلا رون 22 دسحلا ةَدّش نم ىري دوسحلا ّنا

 دمرنم سمّشلاَءوضنيعلاركنُت دق 2 ِدّسَر نع لضاماذا بيجع الف
 ِمَقَّس نم ءاملا ٌمعطمفلا ركنيو



8 
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 [جارعملاو ءارسالا نع ثّدحتلا]
 ٠

 هاجر تلاتت اموت اناربلا لك هتغابش  تلاف ئذلا" يللا" اذه

 هتحاس نوفاعلاممي نم ريخاي هتحار ترطمتسا اذادانو لقف

 مسّرلا قنيألا نوتم قوُفو عن

 ١.ع

 رهّدلا ىدمايلعلاةبتّرلاهل نمو 2 رضم نمراتخملاو هللا ةوفص اي
 ربتعمل ىربكلا ةيآلا وه نمو ١ رشبلا نم ىنسحلاو نسحلا هل نمو

 منتغمل ىمظعلا ةمعنلا وه نمو
 ١ا/

 مركلاو ءايلعلا نم تيوحامو مظع نمتيتوأ ام ربكأ هللا

 مرح ىلا اليل مرح نم تيرس  ممهلا ىلع تفان دق كل ٍةَّمه مك

 ملظلا نم جاد ىف ردبلا ىرس امك
 ١٠١م

 ةلجخم مبّصلا ءايضل اهروتب َةلبقم دعّسلاب دليل اهلايف
 ًةلزتمتلن نأ ىلا ىقرت تبو ١ ةلزنم كالمألا اهب كيلع تسمأ

 مرت ملو كردت مل نيسوق باق نم
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 اهبجهمون ىف ٌرخآ اهمارول اهتتمكىتف ةاو ةبتر اهب مظعأ

10 
 2 مث 5 0 .٠

 لحلم

 قلتوم قربلا عملك قارب ىلع قفألا ىف مجَنلا راغأ ّىقرم تيقر

 قبتسمل اوأش عدت مل اذا ىّتح قبسلاو ٍقْيسلاب ازئاف لزت ملو

 منتسمل ىقرم الو ٌونّدلا نم

 ١

 .م 82 ل ص 5

 ذبن كيلا ىحوملا ىوس عرش لكو 2 ذخأ كيلع غيلبتب ادرف تضهن
 ذا ةفاضالاب ماقم لك تْضْفَخ ذبُج كاوس اهنع ىلع تيبح ذمو

 ملعلا درفملا لثم عفّرلاب تيدوُت
 اندذقا

 رشبلا نم ملع ىلع كافطصا امل 0-2ردق نع جارعملاب هللا كّصَّخو

 وتس ىأ لصوب زوفت اميك روّصلا ىف حاورألا خفنُت نأ لبق نم

 متكتم أ ٌرسو نويعلا نع
 حو

 كلفلا ىلع تفان ًاجرد ىقترتو 22بكرد ىف كاوان نمو ومست تلزام



 فحل

10 

 بطخلا نم ٌرثن وأ رعّمشلا نم مظن ِبَّسَح نم تلنام ىوتحي نأ تاهيه

 ننكر: نم كيلو ام رادقَم لَجَو بستكم ريغ اومس تومس دقف

 معن نم تيلوأ ام كاردا ّرعو

 .١

 انلهنأق حلاو ىدهلا ريمن نمو انلَمأ ناميالل نميهملا كب
 انل ّنا مالسالا رشعم انل ىرشب 2 انلزنأ دلخلا َنانج داعملا ىفو

 مدهنم ريغ انكر ةيانعلا نم
 1١١7

 هتعاس لضف ًاًرط رهّدلا غبيال هتعامج ىف عاطم ريخب مركأ
 هتعاطل انيعاد هللا اعد امل -هتعاطانماياربلا ريخنحنو

 ممألا مركأ انك لسّرلا مركأب





 م

  [هتاوزغو لوسرلا داهج]
 ١14

 هتمعنب سّرباخأ ثاغأ مكو 2 هتّلمب عورنمُّهَللا نمأ مك
 دينعتس ءهاينأ ىدعلا بولذك تغار: ٠ "هتيقتت ساس نت ارت امتكل

 منغلا نم ًالفغ تلفجأ بنك
 لدا

 كرّدلا ةّرهىفاو وهو مهكرش نم 2 كرّشلا ةفك ىفاوعقو امدنعو

 كرتعمّلك ىف مهاقلي لازم كفتّؤمو كوفأم نيب اوحبصأو
 مضو ىلع ًامحل انقلاب اوكح ىّتح

 .1١

 هبيضقمو وطسي هلباذب ثيل هبكوم ردص سيمخب مهامر

 هب نوطعتاوتاكف نارفلا اوذو. - ةةلخمم :اركط اوف :اذإ نى

 مخّرلاو نابقعلا عم تلاش ءالشأ

 ١

 اهتّدشءاجيهلامهب تلزنأذا اهتدجن لاطبألا مهنم تركنأو

 اهتّدع نورديالو ىلايللا ىضمت اهتدقو نولصي ام ةرثكل مهف

 مرحلا رهشألا ىلايل نم نكت مل ام



 كفي

 مهتحاس لح فيض نيّدلا امّنأك مهتحاب ا اينّدلا ىف نيّدلا بجوأو

 اف

 ةحباس قوف سيمخ رحب رجي "0 ةحفاكم ليل اهب ىف ٌمهافاو

 مطتلم لاطبألا نم جومب ىمرت
 فَي

 بضقلاو رمّسلا عقول نوبرطسيو بّرضلا كب رضلانوريبرحلاطبأ

 بستح هلل بدتتملك نم برأ نمنيّدلا رصن ريغ مهلامو

 ملطصم رفكلل لصأتسمب وطسي
 ١

 مهبهذم رغن ىلاوعلاب اوتصحو مهبّرغت ىف ًارادقحلا اونطوأ دق
 مهب ىهومالسالا ةلمتدغ ىّتح مهبّرحت ىف برحب اولابي ملو

 محرلا ةلوصوم اهتبرغ دعب نم
 ١ع

 بلتسمو اهنم بصتغم لك نع 2 بلّسلا انقلا فارطأب اهامح اوناص
 بأ ريخب هنمًادبأ ةلوفكم 2 ببّسلا ةلوصوم مهب تحبصأف

 ملت ملو متين ملف لعب ريخو
 انفي

 مهمداخ ءاجيهلا ةموح ىف رصّنلاو 2مهمدانم اينّدلا ىف نيّدلا حبصأ دق

 مهمداصم مهنع لسف لابجلا مه مهمداق ءادعألا نم نوبهريال

 مدطصم لك ىف مهنم ىأر اذام
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١8 

 ادهتام كربخي هدهاشهنع لس ادمك ىدعلا لف مهل فقوم مك
 اخ ل ردك لهو انفع اذيهادع لاس لو ةقكفداو

 مخولا نم ىهدأ مهل بفتح لوصف
 نك

 تدرط ىلوألا ديَّصلا مهّنأ كئبنُت 22تدرطاامدنعمهنعرمّسلاءىبنتساو

 تدرواعنب ار مح ضيبلا ىردصملا" ..تدرم دق نايفطلا ىلع ةاغبوهن

 ممَللا نم ٌدوسم لك ىدعلا نم
.1 

 تكتفذارهّدلابوطخميدألاكرع 2تكرع ةيتف نم ُمُهُرَد هلل
 تكرتام طخلا رمسب نيبتاكلاو 2تكبتلا ام ماكحألا نم نيبرعملا

 مجعنم ريغ يسج فرح مهمالقأ
 نوف

 مهزّربم اذه لقت مهنم قلت نم 2مهزكرمدجملا رادم لضف باطقأ
 مهزّيمت اميس مهل حالّسلا ىكاش مهزرحي هللاو اغولا ىف مهارت

 ملّسلا نماميّسلاب زاتمي ٌدرولاو

 نضل

 مهرب راتمي نم ثيغلا ىرتميال 20 مهركذ ناسحالاو دوجلا بّْيط دق
 مهّرشن رصُنلا حاير كيلا ىدهُت 2 مهرهز تممشتسا اذا لازتالو

 ىمك لك مامكألا ىف رهّزلا بسحتف
 انشا

 ابص تابّنلا راهزأك لويخلا ىلع ابرطانقلا عقو ٌمُهَّرهِي موق
 ابر تبن ليخلا روهظ ىف مهنأك  ابرطضم برحلا ىف مهنم ىرت نلو

 مرحلا ةّدَش نمال مزحلا ةّدِش نم



 ع

 اقلم مهنم ًاليمج نظن ىّتح اقسفلا اهرون ىلِج قئالخ مهل
 اقرف مهسأب نم ىدعلا بولق تراط اقلح مهفاطعأ ىغولل اوسك ناف

 مهبلاومُهّبلا نيب قّرفت امف
 ١م

 0 5 . 3 2 مم :
 هترما قلخلا ىف مهرماداش دق هترساو اقح ىرولا ريخ بزح مه

 هترصن هللا لوسزي نكت نمو 2 هئرظن ءادعالا ىلع مهترفظأو

 مج اهماجأ ىف دسألا هقلت نا

 ع

 رفظلاب ّصخ دق نم وهو ال فيكو ردق ىلع ًاموتحم رصتلا هب اوزاح

 رصقنسم ريغ ىلو نم ىرت نأو 2 رضح نمو ودب نم هيداعأ ىلع

 لهُ

 هتلغ دعب اك قلخلا عسوأو هتلدأ نع هاده ىقدص ناببأ

 هتلم زرح ىف هتقأ لحأ هتلبقل ارهج ىرولا لد نيحو

 مجأ ىف لابشألا عم لح ثيللاك
 لي

 للزنمشخاومّصْخُت همصاختالو 2 لمع ىفو ملع ىف كزت هب قّدص

 ٍلِدَج نم هللا تاملك تلدج مك  لّسَق هملع ندم ًايراع نكت ناو.

 مصخ نم ناهربلا مّصخ مكو هيف

 ىرسفإ

 50 نيدلل تدغو همولع 00 تحبصأ ىذلا وه

 ةزجعم َىَمألا ىف ملعلاب كافك ةزغلم قحلا حيرصب نكت ملو
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 [عفشتلاو لسوتلا ىف]
 لف

 هاج ميدل نلت رشتول . دهرتم قالوع صيت
 هب ليقتسأ حيدمب هتمدخ هيلتت ىف ىرهد ىب ىأنذاو

 / مدخلاو رعشلا ىف ىضم رمع بونذ

 ١

 ديَحاَض لت رَسأ قلخلا ةمديشو . - ةيذاك نئاثلا ئف ةبذغأ قلاف

 هبقاوع ىشختامىنادلق اذا هبئاصم ىنتُّمهأ دق امهالك
 معَتلا نم ىدهامهب يابك

 نفي

 امرتجم بنذلا ميظعل لزأ ملو 2 امنتغم تاّدَلل تحُر ىنلا انأ

 امو نيتلاحلا ىفابّصلا ىغ تعطأ 2 امدن نم لاح ىلاح مويلا انأ اهف

 مدّنلاو ماقآلا ىلع الا تلّصح
 نفي

 اهتراشواينّدلا ىف بغرتو ًاحبر اهتراسخ ىف لهجب نظن ىسفن

 اهتراجت ىف سفن ةراسخ ايف اهتراغب ىقشت اهنأ تردامو
 مست ملو اينذلاب نيدّلا رتشت مل
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 ١ع

 هلجأب هايند عاب نم نكل هلطابب ٌرتغم ةراجت ىنه

 هلجاعب هنم ًالجأ عبي نمو هلئاطب ىرخألا ىف حبّرلا نم رفظي

 ملس ىفو عيب ىف نبغلا هل نبي
 ليت

 يضرتفم عييضت ىفو مثا بسك ىف 2 ضوع نم هنم ىلامو ىرمع تعضأ
 ضقتنمب ىدهعامف ًابتذثأ نا 0-2ضرفلا بئاص ىئاجرو ىئتكل

 مرصنمب ىلبحالو ئبتلا . نم
 ١ع

 ىتيصعم ّنأ ًائيقي تملع دقو 2 ىتيلخت هايلع ىلا يباصبنا ىبأي
 يمسي نيف ةلئنإ ىلإ نان . .ىيضصقيم ريع هللا :تاجتلا ذا

 ممدلاب قلغلا ىفوأ وهز ادعم

 ١

 ىدلو الو نغم ىدلاو الو الك دغل ىجترملاب ىلمع ام هللاو

 ىديب ًاذخأ ىداعم ىف نكيمل نا دنس نم لومأملا هلضف يوس ىلام
 مدقلا ةلز اي لقف لاو ًالضف

 ١

 همئارج ىّفعدقف هاجر نمف همحارم ىسنتال كحيو سفن اي
 همراكم ىجاّرلامرحي نأ هاشاح همئانغ اينّدلاو نيّدلا ىف لانو

 مرتحم ريغ هنم راجلا عجري وأ

 ١
 هحئاتم ىناإلوأ ذئم ىذلا انأ 2 هحدام ريخلا مع ربكأ هللا

 هئادتم ىراكفا كسزلا تلمو» .هحئاف ص ىرهذ جبر نس ىنخأ ل

 مزتلم ريخ ىصالخل اهتدجو



2:4 

0 

 تبرواهناسحانم ضرألا تّرتهاو 20تبضن امو تضاف دي نم هل مكو

 تيرت ادي هنم ىنغلا توفي نلو 22تبلطامهنم سفن مرحت سيلو
 مكألا ىف راهزألا تبني ايحلا ّنا

 16١

 تفصوذا راعشألا ىف حئادملا ىِّم 20تفصو هفصو ىف تبذع دقو امأ
 'تفطتقا ىلا اينّدلا ةرهز درأ ملف 2 تفكع هئايلع ىلع ءانقلابو

 مره ىلع ىنثأ امب ريهز ادي

 .«تفطق» :ج ثا ١





٠١ 

 [ةاجانملا ىف]

 داذلي

 ديكر نوع امويد دنت" اذ[ ..طلطنت نق تم وذتلا تسابق
 هبذولأ نم ىلامقلخلا مركأاي 20 هبلطم حجن وجريو باذعلا ىشخي

 ممعلا ثداحلا لولح .دنع ىاوس

 ١0

 بوَيلل هوجرأ نيم مركأ تنأف 6بصن نم هاقلأ امب ًاعرذ ٍتِقض نا

 مقتنم مساب ىلجت ميركلاذا
 ١6

 اهنّرغلامآلا نم تزاحو ىسفن 2 اهترسمايِنّدلا ىف ىدوجب ِتلان
 اهتّرضو اينّدلا ىدوج نم َناف اهنّرضم ىرخألا ىف نمأت فوبسو

 ملقلاو حولا: ملع كمولع نمو
 لفاغل

 تمصفنا امهّللا ىف ىلمأ ىرعنكل 0 تبمطتلا دق ىماثأ رحبأ جاومأ



 مه"

 تمظع ٍةَلَز نم ىطنقتال سفن اي 00تمّحَف دق تآلّرلا نم سفنل لقف
 ممللاك نارفغلا ىف رئابكلا ْنا

 ١هع

 اهمئأمو سفن نم مظاعت ُْبنذ اهمظعي سيل ىبر ةمحر ّناف
 اهمسقي نيح ىبر ةمحر لعل اهمدقمو ىرخألا كتلوهتالف

 مسقلا ىف نايصعلا بسح ىلع ىتأت
 ١0

 سكتنمب ىّتظالو ًاموي هللا ىف 0سبتلمب ىلامآ جهنام هللاو

 سكعنم ريغ ىئاجر لعجاف بر اي ىسمتلسمو ىلومامل ءاجّرلا نع

 مرخنم ريغ ىباسح لعجاو كيدل
 ١م

 هلمأ ناك اميف ٌُهئَبيشُت الو  هلّمٌوَم ىجاَّرلا كلئاس طعأو

 هل نأ نيراّدلا ىف ىكدبعب فطلاو هلمحت دقام هرهظ نع طحو

 مزهني لاوهألا هعدت ىتم ًاربص

164 

 ٍةمتاخ نسح ًالضف كتم هلوأو ةمئاه كاشخت هل سفنب قفراو

 مجسنمو لهنمب ىّنلا ىلع
2 

 مهلمكأ قحلاب هترّيصو هب ١ مهلمجم تلّصف نم نّييِبنلا ريخ
 مهل نيعباَتلا ٌممثبحّصلاو ٍلآلاو مهلمشتل ًاراردم كنمةّيحت

 مركلاو ملحلاو اقّتلاو ىقتتلا لهأ

 عا

 ابتّرلا مهنم عفراو لضفلا نممهل 2ابجوامب مهاشغي كمالس لعجاو



 و

 ابص حير نابلا تابذع تحئرام 2 ابِجّنلاو لادبألاو كنيد لهأو
 1 2 ١

 مغنلاب سيعلا ىداح سيعلا برطأو

 .«فلأو تسو لام ةنس ىدامج نم نيقب ثالثل مظنلا نم مظانلا غارف خيرات» :ث ةخسن رخآ ىف 3

 همظان همقرو هللا ءاشنا ّمصف ةعلاطم مص اهنا هرس سّدق مظانلا طخ ةروص» :ج ةخسن رخآ ىفو

 هللا نسحأ .فلأو تسو ةئام ةنس ىدامج نم نيقب ثالثل ىلاعت هللا هأفاك ىنيسحلا ردصلا ىلع

 .«ةذحاو ةطساوب هارث باط هطخ نم لقنو .اهماتخ



 ىناكياب كلا ىف اصلا هللا فطل هلل | ةيآ

 تامل

 باتكلا ف

 بهذملاو ثيدحلاو

 /م بحل

 كه
 ةيمالسالا تاسا اردلا مسق



 هيلع هللا ةءر يمظاكلا رديح دّيسلا لآ فطصم دّيسلا

 مالساالا ةراشب

5 
 ةيمالسالا تاساردلا مسق تاروشنم







3 

6 

 تبرواهناسحانم ضرألا تّرتهاو >تبضنامو تضاف ٍدي نم هل مكو

 تبرت ًاديهنم ىنغلا توفي ناو 202تبلط اسم هنم سفن مرحت سيلو
 مكألا ىف راهزألا تبني ايحلا ّنا

 16١

 تفصونا راعشألا ىف حئادملا ىّلِم 20تفصو هفصو ىف تبذع دقو امأ

 'تفطتقا ىلا اينّدلا ةرهز درأ ملف 2 تفكع هئايلع ىلع ءانتلابو

 مره ىلع ىنثأ امب ريهز ادي

 .«تفطق» :ج ثالأ





٠١ 

 [ةاجانملا ىف]

0 
 ديكس وس امو ركذتتب ]ذل ٠ . هيلقنت ىف تس بلقلا حبصأ دع

 هيذولأ نم ىلامقلخلا مركأ اي 2 هبلطم حجن وجريو باذعلا ىشخي
 .ممعلا ثداججلا لؤلح دنع ياوس

6 

 بوُتلل هوجرأ نم مركأ تنأف 6 بصن نم هاقلأ امب ًاعرذ تقض نا

 مقتتممساب ىلجت ميركلاؤا

 ١ع

 اهتّرغلامآلا نم تزاجو ىسفن 2 اهتّرسماينّدلا ىف يدوجب ِتلان
 اهيرطو انذلا كدوتحا م نق". ”اهترشم ىرخألا نن نبأ فوسو

 ملقلاو حوّللا ملع كمولع نبمو
1606 

 تمصفنا ام للا ىف ىلمأ ىرع نكل تمطتلا دقق ىماثأ رحيأ جاومأ



 د'؟

 تمظع ٍةَلَز نم ىطنقتال سفن اي 0تمُّحَم دق تآلّرلا نم سفنل لقف
 ممللاك نارفغلا ىف رئابكلا ّنا

 ١ع

 اهمثئأمو سفن نم مظاعت ُبنذ اهمظعي سيل ىّبر ةمحر ّناف
 اهمسقي نيح ىبر ةمحر لعل اهمدقمو ىرخألا كتلوهتالف

 مسقلا ىف نايصعلا بسح ىلع ىتأت
 م

 سكتنمب ىّنظ الو ًاموي هللا ىف 60سبتلمب ىلامآ جهنام هللاو

 سكعنم ريغ ىئاجر لعجاف بر اي ىسمتلمو ىلومامل ءاجرلا نع

 مرخنم ريغ ىباسح لعجاو ىيدل
64 

 هلّمأ ناك اميف ٌُهْئَيَخَُب الو  هلّمُوم ىجاّرلا كلئاس طعأو

 هل نا نيراّدلا ىف كدبعب فطلاو هلمحت دقام هرهظ نع طحو

 مزهني لاوهألا هعدت ىتم ًاربص

 لم

 مضمر لهفتي ىلا نع
 ١6

 مهل نيِعباَنلا ٌممبحّصلاو ٍلآلاو مهلمشتل ًاراردم كنمّةّحت
 مركلاو ملحلاو اقتلاو ىقتلا لهأ

 ١١

 اينّرلا مهتم عفراو لضفلا نم مهل ابجوامب مهاشغي كمالس لعجاو



 ب

 ابص مير نابلا تابذع تحًئرام 2 ابجتلاو لادبألاو نيد لهأو
0 -. 3 
 مغتلاب سيعلا ىداحس يعلا برطأو

 و م1 1 71 5 7 ك0 "هله 66 ذ

 '.«فلأو تسو ةئام ةنس ىدامج نم نيقب ثالثل ٌمظنلا نم.مظانلا غارف خيرات» :ث ةخسن رخآ ىف 6
 همظان همقرو هللا ءاشنا عصف ةعلاطم مص اهنا هرس سّدق مظانلا طخ ةروص» :ج ةخسن رخآ ىفو

 هللا نسحأ .فلأو تسو ةئام ةنس ىدامج نم نيقن ثالثل ىلاعت هللا هأفاك ىنيسحلا ردصلا ىلع

 ..«ةدحاو ةطساوب هارث باط هطخ نم لقنو .اهماتخ



 يناكياب كلا يف اصلا هللا فطل هللا يآ

 تامل

 باتكلا ف

 بهذملاو ثيدحلاو

 ك0 ةيمالسالا تاساردلا مسق



 هيلع هّللا حر ىمظاكلا رديح دّيسلا لآ فطصم دّيسلا

 مالساالا ةراشب

5 
 ةيمالسالا تاساردلا مسق تاروشنم


